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 Algemeen    

Stichting Contactblad 
Heugem-Randwyck   

     
Redactie, aanlevering digitale kopij, 

bezorgklachten: 
redactie@baorebinder.nl 
        Heugemerstraat 237, 

 6229 AP  Maastricht 
 0638225550 

 
Inleveren kopij: 

  uiterlijk vrijdagavond tot 20.00 uur 
voorafgaande aan plaatsing. 

 
De redactie bepaalt de indeling en            

de opmaak van de BB 
- 
 

Financiële administratie: 
penningmeester@baorebinder.nl  

 
 NL05RABO 0117597236  

KvK 14079289 
 

VERANTWOORDING 
De Baorebinder is niet aansprakelijk voor 
teksten van derden en behoudt zich het 
recht voor om ingezonden teksten, 
reclame-uitingen en advertenties zonder 
opgave van reden te weigeren. “Geringe 
afwijking in opmaak / maatgeving van 
advertenties is mogelijk. Dit is niet van 
invloed op de tarieven en andere 
afspraken.” 

Politie - Brandweer - Ambulance 112 
Politie en Wijkagent  
Heugem/Randwyck 

09008844 

Brandweer  - kantoor                  0884507450 
GGD - Ambulance           0468506666 
Gem. M`tricht - algemeen   14043 
Ziggo – Storing- TV / Internet    09001884 
Enexis - Storingen (Elektra/Gas) 08009009 
Enexis - Klantenservice 09007808700 
Gasgarde-storingen 24/7 3616262 
Drugsoverlast / meldpunt 3505111 
Milieuklachtenlijn Provincie      3617070 
Medisch   

Huisartsenpraktijk Heugem 3614646 
Tandartsen  Heugem  Kies 22A                        3618111 
Apotheek Heugem  (BENU) 3615622 
Fysio/Manuele therapie Boyens  3613170 
AZM                           3876543 
AZM - Huisartsenpost  3877777 
AZM - SEH  24/7 3876700 
AZM - Apotheek 24/7    3871750 
La Valence                      6316100 
Envida Service 3690610 
Envida 09002233440 
Dierenkliniek Kusters Heugem 3560555 
Dierenambulance                             09000245 
AA (anonieme alcoholisten)        0851045390 
Onderwijs  
Kindcentrum Anne Frank                  3612916 
Basisschool de Spiegel 3614472 
RK  
Kerkloket (do. 111011.30 u( 3613177 
Priesterwachtdienst     0433690670  
Services en Diensten  Vervolg Services en Diensten 
Servatius Wonen & Vastgoed               3284300 Servaassleutel Huurdersver. -       3261663 
Riolering verstoppingen (RRS) 
Glasschade (Felix) -------------------                                

0475311311 
3430886 

Bewonerskrachten Heugem - 
vragenbkheugem@gmail.com 

Maasvallei woningcorporatie 
Woonpunt woningbouwver.                                                       

3683737 
088050607 

Bewoners Commissie Heugem - 
infobcheugem@ziggo.nl 

Buurtbeheerbedrijf Maastricht 3633470 Storing CV - installatie 24/7 -  0888455000 
Spoed reparatie NA werktijd 3284545  Zonnebloem Heugem-Rw  --  3613398 

 

De wekelijkse Baorebinder is nu ook te lezen op www.HeugemRandwyck.nl 
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                                     Detox gezichtsbehandeling 
                                                            
                                                             De huid werkt als een soort spons en 

neemt stoffen op en scheidt deze af.  
Stimuleert huidvernieuwing en 
verbetert de huidstructuur.  
 
Maak de eerste stap om je huid te 
ontgiften! 
 
€ 53,50  (incl. epileren en schouders/nek 
massage) 
 
06-21901048 
 

                                                             www.whitneysbeautysalon.nl 
                                                             Heugemerstraat 74 C 
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Parochie H.  Michaël  
Kerkloket:  H. Pastoorsstraat 15. 6229 AG (Sacristie- ingang kerk)  
Geopend: donderdag 11.00 -11.30 u.  043-3613177     
info@parochieheugem.nl   www.parochieheugem.nl    
Rabo: NL42RABO0117502286   t.n.v. H. Michaël Maastricht 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Zaterdag 07 december  2e Adventsweekend 
          19.00 uur H. Mis m.m.v. Michaëlskoor. 
Intenties: Ouders Overhof – Pieters; Ouders Bollen – Urlings; 
Maandag 09 december 09.00 uur H. Mis.    
Vrijdag 13 december  AMBY 19.00 uur Taizéviering (GK) 

Zaterdag 14 december    19.00 uur H. Mis m.m.v.  
 Solistenkoor van de Philharmonie uit St. Petersburg. 

Maandag 16 december 09.00 uur H. Mis. 
Zaterdag 21 december 19.00 uur H. Mis m.m.v. Michaëlskoor. 
Maandag 23 december 09.00 uur H. Mis. 
Dinsdag 24 december 16.45 uur Herdertjestocht m.m.v. 

                                Harmonie St. Michaël en Gezinskoor. 
  19.00 uur H. Mis gezinsmis m.m.v. Gezinskoor 
  21.30 uur H. Mis nachtmis m.m.v. Michaëlskoor 
Woensdag 25 december 10.00 uur H. Mis. 
Zaterdag 28 december 19.00 uur H. Mis. m.m.v. Gezinskoor.  
Maandag 30 december 09.00 uur H. Mis. 
Zaterdag 04 januari 19.00 uur H. Mis m.m.v. Michaëlskoor 

Nieuwjaarstreffen koffie/thee 
Maandag 06 januari 09.00 uur H. Mis. 
Zaterdag 11 januari 19.00 uur H. Mis. m.m.v. Michaëlskoor. 
Maandag 13 januari 09.00 uur H. Mis. 
Zaterdag 18 januari 19.00 uur H. Mis m.m.v. Michaëlskoor 
Maandag 20 januari 09.00 uur H. Mis. 
Zaterdag 25 januari 19.00 uur H. Mis m.m.v. Gezinskoor. 
Maandag 27 januari 09.00 uur H. Mis. 
 

= 

 
Kerstavond  24 december 16.45 uur 

“HERDERTJESTOCHT” 
      ABDUL 

La Valence/Klaekeburg ► Kerstkind 
 

KERKLOKET   24/7 bereikbaar via; info@parochieheugem.nl 
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Zaterdag 14 december 19.00 uur 
 

H. Michaëlkerk te Heugem-Randwyck 
Philharmonie van St. Petersburg koor van Solisten 

 

 
 

Het kerkbestuur van de parochie van de H. Michaël is er wederom in 
geslaagd dit wereldberoemde koor naar Heugem te halen.  
Dit ensemble, bestaande uit zes dames en zes heren, wil de heropleving van de 
Russische sacrale muziek en de volksmuziek ondersteunen. Na zeventig jaar 
communisme mocht de geweldige rijkdom van geestelijke Russische muziek 
weer ten gehore worden gebracht. Door het geven van concerten in het 
buitenland, werkt het koor bewust mee aan de verspreiding van deze muziek. 
Het ensemble kreeg al snel een grote bekendheid bij het publiek en gaf vele 
concerten, niet alleen in de beste theaters van Rusland maar ook in Duitsland, 
Zwitserland, Noorwegen, Spanje, Italië, Nederland, België, Polen, Frankrijk, 
Ierland en Japan. In 2001 werd dit zeer bijzondere koor door het Europees 
Parlement in Brussel benoemd tot "Ambassadeur van de Europese Cultuur".  
Het koor heeft een unieke uitstraling en de twaalf zangers en zangeressen zijn 
alle zeer talentvolle zelfstandige solisten, die op vele plaatsen in de wereld 
gevraagd worden. Het is Olga Stupneva gelukt deze individuele talenten samen 
te voegen tot een uniek koor waarvan uitdrukkingskracht, zuiverheid en 
schoonheid van de stemmen en de virtuoze stemtechniek de toehoorders doen 
verbijsteren.    
De dirigente Olga Stupneva werd op amper 20 jarige leeftijd  benoemd tot dirigent 
van het koor van de beroemde Alexander Newski Kathedraal te St. Petersburg. In 
1992 werd ze benoemd als professor aan de muziek-faculteit van de universiteit 
van St. Petersburg.  
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Tevens werd door haar in dat jaar het koor van "Solisten van de Philharmonie" 
gesticht. 
In 2009 is Olga Stupneva benoemd tot artistiek leider van de Philharmonie van 
St. Petersburg Daar waar zij eerst verantwoordelijk was voor de kreatieve en 
organisatorise aangelegenheden heeft zij inmiddels de totale verantwoording over 
de meer dan 400 muzikale kunstenaars van de Philharmonie van St. Petersburg.  
Met haar koor vertengenwoordigt zij de Stad St. Petersburg  op alle internationale  
"St. Petersburg  Kultuurdagen" over heel de wereld.  
In Rusland ontving zij o.a. de hoge onderscheiding "Hervorragende Künstlerin" en 
kreeg zij de fel begeerde "Katharina Orde" vanwege haar bijzondere verdienste 
voor de Russische muziek. 
Sinds 1997 verzorgt de Stichting People to People bijna ieder jaar met veel 
succes een concertreis met dit koor in de maand december door de Benelux. 
Na de zegen zal dit wereldberoemde koor nog een aantal Russische kerst- en 
volksliederen zingen.  
Ter bestrijding van de kosten wordt er na afloop een deurcollecte gehouden. 
Tevens is de nieuwe cd te koop. 
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Advertentie Envida ledenservice ½ 

 

 

 

 

 

 

 

 
POETSHULP gevraagd (enkele uren per week) 
Info:  tel 043-3611384 
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 Heugem-Randwyck-De Heeg 
       
Heugem, 29 november 2019 
        

KERSTVIERING IN DE KLAEKEBURG 
 
Geachte mevrouw, meneer 
 
Namens de Zonnebloem afd. Heugem-Randwyck-De Heeg, hebben wij het 
genoegen u uit te nodigen voor onze Kerstviering op maandag 16 december a.s. 
in de Klaekeburg. 
 
Het programma ziet er als volgt uit: 
14.00 uur Zaal open. 
14.30 uur Opening en een woord van welkom door  
  de voorzitter. 
14.35 uur Kerstoverweging door kapelaan Slaven   
Brajkovic met Heilige Communie. 
15.10 uur Kerstverhaal van Mart de Beer. 
15.30 uur Koffie/thee met saucijzenbroodje en kerstbrood. 
  Deze middag wordt muzikaal vanaf 15.30   
 uur opgeluisterd door het bekende ’Enci-Koor-Maastricht’ (in 2021 70-
jarig bestaan) met o.a. Kerst, Maastrichtse,    
 Limburgse, Opera liederen. Tussendoor tombola met mooie prijzen. 
17.15 uur Sluiting. 
 
Voor deze middag vragen wij u een eigen bijdrage van € 4,00 p.p. en deze te 
willen voldoen in de zaal of aan een van onze vrijwilligers. 
Heeft u belangstelling om deze middag bij te wonen, dan kunt u zich opgeven 
d.m.v. onderstaande strookje in te vullen en mee te geven aan een van onze 
vrijwilligers die u bezoekt of per telefoon (bellen na 18.00u) voor woensdag 11 
december a.s. bij de volgende personen: 
 
Marlies Quaden-Hermans  3613398, Bert Custers  
 3616611, Bert Heusschen  3560300 
 
E-mailen voor aanmelding kan ook: zonhrh@gmail.com 
   
Tevens maken wij van de gelegenheid gebruik, indien u verhinderd mocht zijn, 
om u Prettige Kerstdagen en een Voorspoedig en Gelukkig 2020 te wensen. 
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Bestuur en vrijwilligers  
Afdeling Heugem-Randwyck-De Heeg 
 
================================================== 
Deelname Kerstviering 16 december 2019 
 
Naam: ……………………………………………………………………… 
Adres: ……………………………………………………………………… 
 
U reist met vervoer op maat ( V.O.M. ): JA/NEE 
met rolstoel: JA/ NEE 
 
U komt met 1 of 2 
personen…………………………………………………………………… 
 
 

Poetshulp voor Zorgatelier Maastricht gezocht 
Drie keer per week; een uur werk ; ma- di-woe. 
Tijden: Tussen 7.00 en 8.30 uur of tussen 16.00 en 21.00 uur  
Locatie: Heugemerstraat 267 
 
Reacties mogen naar: info@zorgateliermaastricht.nl 
Of u kunt bellen met 06-50692187 
 
Zorgatelier biedt creatieve dagbesteding voor mensen met een zorgvraag, zie 
www.zorgateliermaastricht.nl 
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     Secretariaat RKHSV 
Kapittellaan 38, 6229VP Maastricht 
 06-12141452 kantine.  043-3672213  
secretaris@rkhsv.nl           www.rkhsv.nl 

 

   
 
HOOFDSPONSOR 

 
Programma voor zaterdag 7 december 2019 
 
RKHSV jeugd – thuiswedstrijden 
RKHSV JO17-1-WELTANIA/BEKKERVELD JO17-2 15.00 uur 
RKHSV G1-EHC/HEUTS G2G 14.30 uur 
RKHSV JO15-1G-BUNDE JO15-1 10.45 uur 
RKHSV JO15-2G-WILLEM I JO15-1 12.45 uur 
RKHSV JO11-2-SCHARN JO11-2 10.45 uur 
RKHSV JO10-2-WILLEM I JO10-1 10.45 uur 
RKHSV JO10-3G-SPC.JEKERDAL JO10-6 09.30 uur 
RKHSV JO8-1-VV ALFA SPORT JO8-1 09.30 uur 
RKHSV JO8-3-LEONIDAS –W JO8-2 09.30 uur 
RKHSV JO7-1/2-RKVVL/POLARIS JO7-1/2 09.30 uur 
RKHSV jeugd – uitwedstrijden 
DE STER J017-1-RKHSV JO17-2G 15.00 uur 
SPORTCLUB’25 G1G-RKHSV G2 13.30 uur 
EIJSDEN JO17-2-RKHSV JO17-3G 12.30 uur 
SCHARN JO13-3-RKHSV JO13-1 10.00 uur 
GEUSSELT SPORT JO12-1-RKHSV JO12-1 11.00 uur 
RKASV JO11-1-RKHSV JO11-1 12.00 uur 
BUNDE JO10-2-RKHSV JO10-4G 10.30 uur 
HEER JO9-2-RKHSV JO9-1 09.00 uur 
EIJSDEN JO8-1-RKHSV JO8-2 09.30 uur 
 
Wij wensen iedereen een fijn Sinterklaasfeest! 
 
Programma voor zondag 8 december 2019 
 
RKHSV senioren – uitwedstrijden 
WDZ 1-RKHSV 1 14.30 uur 
SIMPELVELD/ZWART-WIT’19 2-RKHSV 2 11.00 uur 
BMR 2-RKHSV 3 11.30 uur 
LEONIDAS-W 5-RKHSV 4 09.30 uur 
SV HULSBERG VR1-RKHSV VR1 09.30 uur 
DBSV senioren – thuiswedstrijden 
DBSV 1-SCG 1 14.30 uur 
DBSV 2-WALRAM 2 12.30 uur 
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Maandag 25-11-2019:  

Vanmiddag gaf wethouder Bert Jongen het officiële startsein voor de activiteiten 
van het vernieuwend concept/initiatief SMILE, bedacht door vrijwilligers van  

RKHSV Heugem-Randwijck, in aanloop van en gedurende de verbouwing van het 
sportcomplex in Maastricht Zuid-Oost. Aansluitend gaf MVV Old Stars de 
aanwezigen een demonstratie van Walking Football⚽; een nieuwe voetbalvariant 
op een aangepast tempo. En dat alles tijdens de eerste verjaardag van de 
hoeskamer Ut groete gelök. Een mooie (en zonnige) dag. Dank aan alle 
deelnemers en bezoekers, graag tot een volgende keer. 
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Wekelijks vanaf woensdag 27-11-2019: 

 

Stichting SMILE, ondersteund 
door Maastricht Sport, 
organiseert vanaf woensdag 27 
november wekelijks een 
gezellige wandeling om 10.15 
uur vanaf sportpark Heugem, 
Gronsvelderweg. In de frisse 
buitenlucht werk je op een 
ontspannen manier aan je fitheid, 
samen met leeftijdsgenoten. Tot 
aan de Kerstvakantie zijn de wandelingen gratis, daarna wordt er een kleine 
bijdrage gevraagd. De sportieve ochtend wordt onder het genot van een drankje 
afgesloten. Meld je nu aan via inschrijven@maastrichtsport.nl of kom een keer 
langs! 

Wekelijks op de woensdagavond, het welpenvoetbal: 

 

Van jongs af aan (bij welpenvoetbal 
vanaf 2,5 jaar al!) bewegen, een mooie 
maar bovenal belangrijke ontwikkeling. 
Wekelijks op de woensdag van 18.15 tot 
19.00 uur, wees welkom! 

 

 

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties voor stichting SMILE, maak dan gebruik 
van ons contactformulier via www.smile043.nl of stuur een mail naar 
info@smile043.nl.  
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BEENTEPLEIN OP DE SJÖP! 

Iech laos in  ’t Limbörgs daagblaad veur e good begrip- De Limburger-en in e 
weekblaad dat vräög en leid leesbaar maak vaan de provincie en zien inwoeners, 
veur diezelfde inwoeners dat Heugem Randwieck e hoofiezer rieker is gewore. 
Neet eint wat e peerd es sjoon krijg aongemete. Dat neet. Ouch neet veur de 
luikes mét greun vingers- figuurlek netuurlek- um zoen tot hoofiezer gevörmp stök 
iezer bij de Hortensia ‘s  in d’n hoof, in de groond te duie. Es me dat deit kriege 
de Hortensia’s aanders gekleurde blomme daan de kleur die origineel bij ze huurt. 
Niks vaan dat alles.’t Zouw e hiel apaart hoofiezer weure. ‘ne Gróp Heugem-
Randwiekers waore op bezeuk in ’t Mecc oonderwijl de prachteg gevörmde  
peerdsjes , innerlek en uuterlek, door ’t zand vaan ’t MECC te zien huppele  en 
euver balke te zien springe- zin of geine zin- Die hindernisse – zoe wie die heite – 
waore hoeger gelag  daan ze in de vrije natuur zouwe tegekoume,( de peerd 
bedoel iech)  Roondloerend en stélstaond bij kräömkes. Genote ze vaan ’t 
gebojene.“Zégk”, vroog de in ’t dörp woenende maan in de groep  “Höb geer ’t al 
gehuurd, t Beenteplein weurd opgeknap”. Jao huur , ze hadde devaan 
gehuurd.en waoren ’t hielemaol demét eins.  “’t woort ‘ns tied ! Levensgevaarlek 
is ’t oonderde-hand, waore de meinege in de gróp. 

“Dat is daan prima en ’t woord inderdaod ‘ns tied mer boe mote daan astrein es ’t 
klaor is, die scooterrijers  en fietsers op-aon?” vroog ‘ne aandere oet hun midde  
dee väöl fietsde.”Wat kriege v’r noe ?” apelleerde weer ‘ne aandere. “ ’t Waor en 
is altied e vootgengers gebeed gewees.! Doech noe neet zoe oonnozel.’t Zuut 
roed en wit en blauw vaan de borde op ’t plein boe dat naodrökkelek al jaore op 
vermeldt steit.” Allein de rammelende winkelwegelkes zien es verveurmiddel 
touwgestande en kinderwegel-kes.Koitse , bedoel iech netuurlek, mét chauffeurs. 
Rijbewies.neet nudeg…Dat is woer “zag de veurege spreker dee altied wel in 
waor veur e veranderingske in z’n dörp. Is ’t neet ’n straot daan mer ‘ns 
geprobeerd mét e plein…Ze waoren ’t same dreuver eins die borde hadde dao  
zjus zoe good neet hove te stoon. D’n haven tied waor/ is ’t dao drökker door de 
fietsers en mét ’n rotvaart langs d’ch sjäörende brommers en scooters. es op de 
openbaren weeg.Es iech in vreuger jaore geine gymnestiek had gehad laog iech 
noe  óf  in ’t hospitaol of nog  ,leep op krökke of nog …. erger.   ”VOOTGEN-
GERSGEBEED …. “ Laot m’ch neet lache. Of liever nog jenke.” 

Obbins reep iemes oet de gróp um de aondach.“Zégk jonges luustert ‘ns,”, góng 
heer wijer “wie  geit dat eigelek  oetzien ?. Euveral boeste loers op dat plein ligke 
toch koppelstones Dat is Ingels veur aoneintekoppele soort kinderköpkes mer 
daan neet zoe bubbeleg este dao-euver rijds of löps. Die zien gladder. Tösse twie 
häökskes , ‘Kinder-köpkes’ höb iech altied ‘ne akelege naom gevoonde. Este aon 
’t laope bis , aon ’t fietse of  mét d’n oto op mét zoen stein  belagde weeg rijds 
,daan moot iech dao neet aon dinke. Wee zouw dee naom aon die stein gegeve 
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höbbe en veurwat?.Oonminse-lek..!!! Dat mein iech ech!! Boerum gein 
hinnekoppe of kattekoppe…verkesköpkes.?  De puutsjes ete veer al..of…. Völ 
mer in …….. “Mer wat dach geer noe veer hei toch eus verteer zeuke op ’t JIM”, 
spraok de veurege spreker wijer,” vaan ‘ne oete de kluite gewasse blommebak  
vaan iezer- en noe kump ‘t, lét op,- in de vörm vaan e hoofiezer!” 

Geniaol reep de oetbater vaan de supermert dee ouch debij waor,g e n i a o l. 
Iech zeen ’t zoe veur m’ch. Terras debij. Täöfelkes, steulkes, teske koffie, lunch, 
teske sop, bruudsje debij en mer baorebinde.! De Heugmenere en 
Heugemeresse ten tóp. Sociale kontakte oonderhawwe op hun eige 
BAOREBINDERPLEIN!’  

 t Waor nog neet oetgesproke wie ’t zouw mote weure volges hun,of de 
sjoepkare,mét straotemekers en ederein dee e henneke ( of twie) bijdroog tot ’t 
‘Vriethof’ vaan Heugem-Randwieck bevolkte ’t plein.Astrein gein sjäörende 
brommers en/of scooters  mie, gein springende en wegrennende vootgengers 
veur de fietsers.   

Nein, RÖS mét HOOFLÉTTERS,luikes mét kalbasse vol of minder vol en bezatte 
steul en täöfelkes en roontelum al die taferele , speulende kinder umringk door 
blömkes en struukskes.En dao binnenin BAOREBINDENDE en mer 
BAOAREBINDENDE BEWOENERS EN BEZEUKERS  op ‘t sjoenste plein dat in 
de naoventrint is te vinde. 

HEERLEK GENETE……..ZEET GEER ’T AL VEUR UUCH. IECH WEL…VAAN 
WIED AOF…dat wel…… ouch sjoen. EN MER GENETE!! 

OPAJAM 

 

Advertentie beautysalon Danielle ¼ 

 

 

 

 



14



15

 

 
Maastricht, 29 november 2019 

Stemtent D66 - ‘Het vliegveld moet blijven’ 

Op zaterdag 7 december staat de Stemtent van D66 Maastricht op Plein 1992 

met de stelling: ‘Het vliegveld moet blijven’. 

Toen recentelijk de exploitant van Maastricht Aachen Airport de handdoek in de 

ring gooide, barstte de discussie over de toekomst van de luchthaven weer los. 

Moet de overheid blijven investeren? Of kan de luchthaven toch nooit rendabel 

worden? Zorgt de luchthaven voor werkgelegenheid, of juist voor overlast? D66 

hoort het graag van u. 

Het is ditmaal mogelijk om met mensen van D66 in gesprek te gaan tussen 12.00 

en 16.00 uur bij de Stemtent op Plein 1992. Mocht u niet langs kunnen komen, 

maar toch willen reageren, dan kan dat via de poll op de Facebookpagina van 

D66 Maastricht. 

 

                    Nieuws van de Baorebinder 
 

De laatste Baorebinder van 2019 komt uit in week 51, dat is 18 december 
en de eerste van het nieuwe jaar 2020 verschijnt 3 of 4 januari 2020. 
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